
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barneveld, 13 maart 2019 
 

Beste ouder(s) /verzorger(s), 

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft zich in Nederland verspreid en is inmiddels ook in onze re-
gio aangetroffen. De kindcentra van PCO Gelderse Vallei handelen volgens de actuele richtlijnen van 
het RIVM en de adviezen van de GGD ten aanzien van voorzorgsmaatregelen en aanpak. 

We kunnen niet voorzien of en zo ja hoeveel pedagogisch medewerkers en leerkrachten er afwezig 
gaan zijn de komende periode. We moeten er rekening mee houden dat er groepen naar huis wor-
den gestuurd en / of dat er geen (dag)opvang geboden kan worden, omdat er te weinig personeel 
beschikbaar is.  

Indien er een besmetting op een van onze locaties zich voordoet, dan neemt de locatiedirecteur con-
tact op met het coronateam (bestaande uit tweede clusterdirecteuren en directeur-bestuurder). Zij 
zullen allereerst in overleg met de GGD gaan om de situatie te bespreken.  

Een beslissing van het al dan niet sluiten van een locatie is een bestuursbesluit. De Raad van Beheer 
van de Stichting zal daarbij het advies van de GGD opvolgen. Organisatie en communicatie daarover 
wordt afgestemd met de betreffende locatiedirecteur. 

Zodra er veranderingen zijn, wordt u door de locatiedirecteur van uw kind(eren) geïnformeerd.  

U mag erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om u steeds tijdig te infomeren. De situatie 
kan echter snel veranderen en het kan gebeuren dat u zelfs kort van tevoren nog te horen krijgt dat 
een leerkracht of een pedagogisch medewerker uitvalt of dat locatie gesloten wordt. 

Hoe te handelen bij klachten van u of uw kind? 
Kinderen die verkoudheidsklachten hebben en dus hoesten, nieuzen, keelpijn of koorts hebben, 
moeten thuisblijven. Ook moeten ze sociaal contact met anderen vermijden. Bellen met de huisarts 
hoeft alleen als de klachten erger worden. 

Wij realiseren ons dat u graag weet waar u aan toe bent, maar wij rekenen op uw begrip in deze situ-
atie, waarin er soms sprake is van overmacht. 

Mocht u nog vragen hebben dan verwijzen we u naar de website van het RIVM https://www.rivm.nl/ 
of naar de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-
vid-19. Uiteraard kunt u met vragen, zeker waar die specifiek de locatie betreffen bij ons terecht. 

Namens de Raad van Beheer en het coronateam, 

De heer A.T. Deuzeman 

Directeur-bestuurder Stichting PCO Gelderse Vallei 


